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EP זרוע יניקה-דגם
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זרועות יניקה EP תוצרת AIRBRAVO מתכווננות משמשות ליניקת עשן ריתוך, אבק מתהליכי ליטוש והשחזה, 

ריחות, אדים, גזים ולעמדות עבודה שונות בתעשייה.

זרועות היניקה ניתנות לייצוב בכל נקודה וכיוון במרחב וידועות כמוצר אמין, יעיל וידידותי מאד למשתמש. 

זרועות אלו מאפשרות ללכוד את המזהמים במקור הפליטה לפני שהם מתפזרים במרחב העבודה ולכן הן 

הפתרון הטוב ביותר לסביבת עבודה נקייה מזיהומי אוויר. 

הזרוע מסדרת EP  בנויה מצינורות מתכת צבועים באפוקסי ומצויידת במנגנון ייצוב מרחבי “פנטוגרף” 

חיצוני הכולל 4 מקביליות המאוזנות בעזרת 4-6 קפיצים ו- 30 נקודות חיכוך קטנות. מבנה ייחודי ומשופר זה, 

מבטיח הפעלה קלה ביותר של הזרוע ויכולת ייצוב אמינה במיוחד בכל נקודה במרחב. בתוך צינור השאיבה 

אין אף חלק פנימי ובכך נמנעת אפשרות של כשל מנגנון הייצוב או הפרעות לשאיבת העשן והגזים. הזרוע 

פועלת בשל כך במפל לחץ נמוך ב- 40% והרעש נמוך בהתאמה.

קטרים : 100,125,160,200,250 מ"מ.

ספיקות : 500 – 3500 מקל”ש.

אורכים : 1,2,3,4 מטר עם אפשרות למאריך עד 8 מטרים.

אבזרי קצה : פיית שאיבה יעודית סטנדרתית, מנדפי יניקה מיוחדים, 

חומרי מבנה : פלדה מגולוונת צבועה באיבוק, פלב"מ 304, פלב"מ 316, פלסטיק, מוגן התפוצצות.

אפשרויות התקנה : לקיר, לתקרה, למערכת מסילות ולמערכת סינון ניידת או נייחת.

קל לתפעול וידידותי מאד לשימוש.	 

המוצר בנוי לשימוש תעשייתי ובנוי 	 

מחומרי מבנה מתאימים.

עלות מול תועלת מעולה.	 

עלויות שימוש נמוכות מאד ביחס 	 

לטכנולוגיות חליפיות.

יצירת סביבת עבודה בטוחה לעובד.	 

 

יתרונות למשתמש

שימושים ותוכנות לזרועות יניקה

נתונים טכניים:
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סכנות הנובעות מחשיפה לעשן ריתוך 
אחד הסיכונים העיקריים בעבודת ריתוך הוא החשיפה לנדפי הריתוך. נדפי הריתוך נוצרים כאשר אדי חומרים 

שונים, שהתאדו עקב החום הרב בתהליך הריתוך, מתקררים ומתעבים לכדי חלקיקים זעירים. בתהליך הריתוך 

מעורבים מספר גורמים, ובהתאם תרכובת הנדפים משתנה ועלולה להכיל תחמוצות מתכות, סיליקה, אלומינה 

ופלואורודים, כמו גם תוצרי פירוק של צבע, שמנים וממיסים. נדפי הריתוך יכולים לחדור לדרכי הנשימה, ומשם 

גם למחזור הדם, לתאי העצב במוח, לחוט השדרה ולאיברים נוספים. לחדירה זו עלולות להיות השפעות 

בריאותיות לטווח קצר ולטווח ארוך.

נדפי הבריליום עלולים להוביל לנזק במערכת הנשימה, בנוסף להיותם קרסיוג'נים )גורמי סרטן(. ריתוך קדמיום 

עלול לגרום לנזק בכבד ולמחלת הנפחת )Emphysema(. חשיפה ממושכת לפלואורידים עלולה להוביל לבעיות 

בעצמות ובמפרקים. נדפי עופרת מובילים להרעלת עופרת. מנגן, הנחשבת למתכת הריתוך בעלת הסיכון 

הבריאותי הגבוה ביותר, עלולה לגרום להרעלת מנגן )שבאנגלית נקראת גם "Welder's Disease"( ולבעיות 

בתפקוד מערכת העצבים המרכזית. בעבודה עם ניקל קיים חשש לדלקת עור ולבעיות בריאות. נדפי מתכת 

הונדיום עלולים לגרום לברונכיטיס ולדלקת ריאות.

דרך ההתמודדות היעילה ביותר עם הסיכון הכרוך בנדפי ריתוך הוא סילוקם במקור. בעזרת מערכות אוורור 

ושאיבה, יכול המעסיק למנוע לחלוטין מנדפי הריתוך להכנס למרחב הנשימה של הרתכים. אחד הכלים היעלים 

ביותר למטרה זו הן זרועות יניקה לריתוך, אשר שואבות את כל אדי וגזי הריתוך בדיוק בנקודה בה מתבצע 

הריתוך, ובכך יוצרות סביבת עבודה נקיה ובטוחה לרתכים.
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מחלות ואיברים ניזוקיםחומר

מתכות

פגיעה בריאות ובכלי נשימה.ברזל

חולשה, עייפות.מנגן

מסרטן, גורם למחלת אסטמה.קובלט

פגיעה במערכת העצבים.עופרת

מסרטן.טיטניום

מסרטן, פוגע בריאות, בשיניים ובמערכת הנשימה.כרום

מסרטן, פוגע במערכת הנשימהקדמיום

פגיעה במערכת  הנשימה ובריאות.אבץ

גורם לקשיי נשימה רציניים, פוגע בריאות.אלומניום

כאבי בטן, הקאות.נחושת

מסרטן.ניקל

גאזים

)CO2( תרדמת, עייפות.פחמן דו-חמצני

)CO( פגיעה בתיפקוד הלב, הרעלה.פחמן דו-חמצני

פגיעה בכלי נשימהחומצת חנקן

פגיעה קשה בריאותאוזון

תחמוצות ומלחים

פגיעה בעור, בשיניים ובכלי נשימהפולואוריד

גורם למחלת סיליקוזיס.סיליקה

פגיעה בעורקרבונטים

פגיעה בכלי נשימה ובעיניים.הידרוקסידים

כוויות ופגיעה בכלי נשימה.חומצה הידרוכלורית

תוצרי פירוק כימי

מסרטן.אלדהידים

פגיעה בריאות, הרעלה קשה.פוסגן
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מתקנים בתעשיה


